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Mødedato: 27. januar 2020 kl. 20.15 – 22.00 

Mødenavn: URG møde 4 

Sted: Skype (Teams)  

Deltagere: Ane Kruse (ane), Beth Thygensen (bth), Camilla Kruse (ckr), Hanne Enevoldsen (hen), Helle 
Jensen (hje), Inger Kluwer (ikl), Lotte Kok (lko), Tine Bull (thb)  

Afbud: Anna Knutzen (ahi) barsel, Annette H Pedersen (ahp) input modtaget pr mail 

Referent: Ane Kruse (ane) 

Ordstyrer: Tine Bull (thb)  

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt 

 
 

2. Orientering fra formand  
1. Nyt fra bestyrelsen 

Kontaktperson er fortsat den samme (MRA). 
 

2. Andet 
Ny struktur på kontoret, hvor der inddeles i internationale opgaver og nationale opgaver. Vores 
nuværende Sportskoordinator er overflyttet til de internationale opgaver og refererer til 
Landsholdschef. Fremadrettet skal anvendes sport@gymdanmark.dk til alle henvendelse omkring 
udvalgsarbejde undtagen de internationale opgaver.   

 Håndtering af internationale aktiviteter flyttes til Landsholdschef og hans afdeling, men først fra 
2021. Der nedsættes et advirory board med interessanter fra miljøet (instruktører, foreninger, 
udvalg) til at komme med det bedste sæt-op for vores internationale discipliner. 
1/1-31/12 2020 afleveret internationale dommeruddannelsesudgifter til GymDanmark hermed får 
URG dækket deres udgifter på denne vis. 

 
3. Status Økonomi 2019 v/CKR 

- Vi har fået tilladelse til budgetoverskridelse ved anvendelse af Holstebro Rejser, da de har ene 
aftale med GymDanmark. Så fremadrettet bestilles alle rejser via dem. 

- Regnskab er modtaget for 2019, og vi kommer ud med en lille overskridelse under 5000,-, trods 
vores udfordring med faldende deltagere til vores konkurrencer. Tak til alle for indsatsen 
omkring at være økonomisk bevidst i alle henseender.  

Husk at indsende inden 30 dage. 
 
NB: husk at nationale flybilletter altid skal godkendes inden de indkøbes og tages i anvendelse. 
Tilladelse indhentes via mail til don@gymdanmark. dk 

4. Budget 2020 
Det ser ud til at vores udfordring med faldende antal hold i GPR er vendt, hvilket er dejligt. Se oversigt 
bilag 1. 

 
Beslutningspunkter: 

mailto:sport@gymdanmark.dk
mailto:sport@gymdanmark.dk
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5. Henvendelse fra instruktør omkring antal af gymnaster 
Henvendelse omkring tilladelse til at stille med 8 i fri serie og 7 i redskabsserie, da genganger for 
nuværende ikke vurderes til at kunne lære begge serier. 
 
Indstilling: 
Samme svar som er givet tidligere til anden forening, at det tillades til DM 1 rd, men ikke i de medalje 
givende konkurrencer 
 
Beslutning: 
Det godkendes, at de stiller med 8 gymnaster i serie 1,  7 gymnaster i serie 2 med fradrag, men alene til 1.rd. 
af DM 
 

 
6. Henvendelse omkring flytning fra Mini Mono til Mikro 

Henvendelse er modtaget om fejl tilmelding, så hold er tilmeldt mini mono i stedet for mikro, da de nye 
regler tillader ældre gymnaster i mikro rækken. Henvendelse er modtaget efter program er lagt og sendt ud 
til instruktørerne ad flere omgange grundet tæppe registeringsfejl. 
 
Indstilling: 
Tilladelse til at rykke række. I forhold til program betyder det et bedre flow, hvis holdet rykker til mikro. 
 
Beslutning: 

Der gives tilladelse til at holdet deltager i mikrorækken i stedet for monorækken i konkurrencesæsonen 2020, 
hvor de oprindelige var tilmeldt ved en fejl. 
 
6.a henvendelse fra Greve om at stille en trup med 16 gymnaster i mini mono, men stiller kun 14 gymnaster 
på gulv. Der er indløst licens på alle 16 gymnaster. 
ckr er inhabil i beslutningen 
 
Indstilling: 
Tilladelse til at stille trup med 16 gymnaster i mini mono, men at de kun stiller 14 gymnaster på gulv 

 
Beslutning: 
Der gives tilladelse til at holdet deltager med en trup på 16 gymnaster, men stiller 14 på gulv.  
 
 

7. Karakterafgivelse Mikrorække GPR/RSG 
På sidste GPR dommerkursus blev der spurgt ind til om mikro instruktørerne får karakteren at vide eller om 
de blot får hvilket interval de ligger i. 
Første oplæg er at de får karakteren at vide, med besked om ikke at fortælle det til piger og forældre, men på 
kurset var der tvivl om dette ville blive overholdt. 
Så hvilke info skal mikroholdene have? De får udleveret teknisk og kunstnerisk dommerskemaer (med 
feedback på), samt forhåbentlig tilbagemelding fra AGG dommere. Skal deres karakter slettes på 
dommerfilen? Skal de sammen med det tekniske og kunstnerisk dommerskemaer også have en seddel med 
udførelseskarakteren?  
 
Indstilling: 
Beslutningsforslag: 
A) Karakteren gives til instruktørerne med besked om ikke at videreformidle denne til piger og forældre 
B) Placering gives i puljer fx 0-5.0, 5.01 – 8.00, 8.01 -20.0, instruktører får ikke karakteren afvide 
C) Helt anden løsning 
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Beslutning: 
C) Det besluttes at mikrorækkerne ikke får karakter tilsendt, men får tilbagemelding i T+K, men ikke i U. 
Dertil får alle hold en udtalelse fra en AGG dommer, hvad der med fordel kan arbejdes videre med. 
  

8. Fradrag i Kunstnerisk og Udførselskarakter GPR 
I begge kategorier er spørgsmålet om vi dømmer indtil spørgsmålet om fradrag og derefter trækker 
fradraget fra. Det vil så kunne give minus. Forslag er at det gør vi for at det bliver mest retfærdigt for alle. 
Ellers vil det i nogle tilfælde blive samme karakter om man stiller med færre gymnaster eller ej. Hvis f.eks. 
2 hold har lige mange fejl (og mange fejl) så vil de være helt i bund. Det hold der så mangler gymnaster vil 
ikke få fradrag for manglende gymnaster, hvis vi ikke vil gå i minus. 
 
Bemærk at det er ikke sikkert at det kan nå at blive ændret til DM 1 rd., men vil godt kunne nå det til de 
medaljegivende konkurrencer. 
 
Indstilling: 
A) Man kan ikke give lavere end 0.0 
B) Når fradrag for manglende gymnaster er givet, må karakter gerne være minus. Karakter uden fradrag for 
manglende gymnaster må aldrig være lavere end 0.0 
 
Beslutning: 
Vi fastholder pointgivningen for indeværende, således udsættes ovenstående punkt, men når der deles i 
divisioner sæson 2020, så korrigerer URG for manglende gymnaster i forhold til det samlede resultat. 
Puljerne inddeles af URG. 
 

 
Faste dagsordenspunkter: 

9. Stævnekalender 2019/20  
Efterskole DM bliver i Farum på den planlagte dag. 
 

10. Stævnekalender 2020/2021 
Gennemgang af datoer, samt aftale om hvornår datoer skal sendes ud til booking. 
IFAGG datoer er modtaget: 
“IFAGG Competition Calendar 2021 (A-category – WC, CC) 
March 11.-14. World Cup I and Challenge Cup I 
April 15.-18.   World Cup II and Challenge Cup II 
May 20.-23.    World Cup III and Challenge Cup III 
October 21.-24. World Cup IV, Finals and Challenge Cup IV Finals 
November 18.-21. in Lido di Jesolo, Italy (confirmed in GA 2018), World Championships, Junior World 
Championships and IFAGG Trophy” 

11. Kurser/ Uddannelse 
Vejen kursus 2020:  
Dommer feedback, besøg på holdene (udarbejdelse af retningslinjer), AGG instruktørkursus med fx finsk 
instruktør. 
 
Opfølgning på Modulopbygget spotkursus pakke, hvad skal den indeholde? 
AHP har kontaktet det finske forbund for at høre hvilke muligheder/tilbud de har, se bilag 2  
Medlemmer i gruppen: IKL, CKR, AHP er URG tovholdere, der spørges ud i miljøet i forhold til 
medlemmer i RSG og AGG. Der er allerede tilbage i 2018 indleveret et oplæg til rekonstruktion af Vejen 
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kurset, som skal medtages i arbejdet. Gruppen skal definere, hvad der skal være i pakken og konkret 
afholdelse. Det anbefales at spørge instruktørerne for deres input til indhold. 
Konklusion: medlemmerne af arbejdsgruppen fortsætter i samme spor som hidtil 

 

Debatpunkter:  
Der tænkes en kort debat omkring følgende emner, samt (hvor det skønnes hensigtsmæssigt) nedsættelse af 
arbejdsgrupper eller ansvarlige, der får til opgave at komme med et konkret beslutningsoplæg til URG inden for en 
fastsat tidshorisont. 
 

 
12. Status på oversigt over forskelle mellem vores discipliner 

Reglements forskelle:  
AGG/GPR – er udarbejdet af CKR 
RSG/GPR – HJE og BTH 
Punktet drøftes på et kommende møde 
 

13. Status dommertilbagemeldinger GPR konkurrencer 
Hvordan gør vi til DM 1 rd?, Konklusion: medlemmerne af arbejdsgruppen fortsætter i samme spor som 
hidtil 

14.  
Mikro rækken: se punkt 7 beslutning C 
Øvrige rækker: Vi testede en ny form for tilbagemelding sidste sæson (holdene modtager dommerskemaet 
fra T+K red.), og denne feed back fastholdes i årets sæson 
Konkurrenceansvarlig søndag – LKO skal speake, hvem kan hjælpe her. 
LKO tager ekstraordinært dobbelt post denne dag. 
 
Status på dommerbesætning 
DM 1 rd: 
SM: 
FM/JM: 
DM 2 rd: 
 
Reglement – ligger det gældende på hjemmesiden opdateret i henhold til sidste URG møde: 
Antal ulige gymnaster og minimum halvdelen skal have to redskaber, minimum mangler i reglementstekst.  
 

15. Opdatering af AGG Udtagelsesprocedure  
AGG udtagelsesproceduren skal opdateres inden DM i AGG. Tidligere lå denne opgave hos AGG 
sektionen, men der ønskes input fra miljøet og ligeledes fra AGG dommerne, som i dag står for udmøntning 
af denne opgave. 
LKO skriver til klubberne desangående 
 

16. Status for drejebog i AGG (IKL/AHP) CKR indtræder i gruppen 
 

17. Landsholdtræner, RSG 
Hvem beslutter hvorledes landsholdstrænerens profil bl.a. RSG skal være, hvem skal tages med i 
beslutningen derom? 
Dette tages med Landsholdschef når vi indkaldes til møder, indtil da er det samme proces som altid. 
 

18. AGG instruktøruddannelse 
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AHP har indhentet info om den finske model, se bilag 2. Hvad kan bruges på den korte sigt og skal vi have 
noget på den lange sigt? 
Behandlet under punkt 11 
 

Orienteringspunkter: 

19. Kort orientering fra arbejdsgrupperne 
URG Uddannelsesgruppe:  Intet nyt 
URG Kursusgruppe: Intet nyt 
URG Camp og Udviklingsgruppe: Intet nyt 
AGG Dommergruppe:   

Vigtig information vedr. opdateret AGG reglement, der gælder pr. 17. januar 2020: 
De væsentlige ændringer drejer sig om DRESS, HAIR and MAKE-UP OF GYMNASTS. Fremover lægges 
der vægt på gymnastik og naturlig make-up, teaterlignende make-up og ’dress’ er IKKE tilladt, og 
overtrædelse vil give fradrag, herunder: 

• For stor hårpynt (max 1 cm i højden og max 5x10 cm i størrelse) 
• Hårfarve og hårglitter, der smitter af på konkurrencetæppet 
• Make-up i ansigtet skal være naturligt, øjenmakeup skal lægges inden for øjekonturer (der må ikke være 

makeup andre steder i ansigtet, man må gerne have rouge og læbestift på). Som et eksempel fra Mall 
Kalve Memorial 25/26-jan-2020 i Tallinn blev der givet fradrag for kraftig skrigende rød læbestift til 
08-10 piger 

o rhinesten 
o brug af handsker 
o tabte genstande på konkurrencetæppet, fx fjer, tåspidssko, hårnåle mm giver fradrag (tabte 

genstande vil fremover blive samlet ind af linjedommer og IKKE af gymnasterne selv) 
 
Øvrige ændringer i reglement er ikke omtalt her. 

AGG Stævnegruppe:  Intet nyt 
RSG Gruppe:  Intet nyt 
GPR Dommergruppe: Intet nyt 
GPR Stævnegruppe: måske er det muligt, at der afprøves tablet til første runde. 
GPR Reglementsgruppe: Intet nyt 

20. Beslutninger taget mellem møderne 
Henvendelse af AGG dommergruppen om deltagelse af AGG/RSG arbejdsgrupper på første del af URG 
møde 16.02.20, hvor Landsholdschef deltager. URG ønsker at første møde kun er for Udvalget og at der 
efterfølgende afholdes et fællesmøde med arbejdsgrupperne.  

Anvendelse af AGG dommere til evaluering af mikrorække til DM 1 runde 

21. Valg af referent og mødeleder  

Referent: HJE 
Mødeleder:  CKR 
Næste møde: 16.02.2020 Brøndby kl 10.00-16.00 

22.  Eventuelt Intet under dette punkt 
 

23.  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail (28.01.2020), frist for kommentering (07.02.2020), hvorefter referat 
lægges på hjemmesiden. 
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URG møder sæson 2019-2020: 
 

Mødenr. Dag Tid Sted 

1 27.10.2019 14.30 - 15.00 Idrættens Hus 

2 11.11.2019 20.15 – 22.00 Skype 

3 30.11.2019 10.00 – 16.00 Vanløse 

4 27.01.2020 20.15 – 22.00 Skype 

5 16.02. 2020 10.00 – 16.00 Idrættens Hus 

6 23.03. 2020 20.15 – 22.00 Skype 

7 27.04.2020 20.15 – 22.00 Skype 

8 11.05.2020 20.15 – 22.00 Skype 

9 13.06.2020 Heldagsmøde Sted? (ifm Sommerseminar m bestyrelsen i 
GymDanmark) 

10 23.08.2020 10.00 – 16.00 Øst/vest SKYPE 

11 07.09.2020 20.15 – 22.00 Skype 

12 26.10.2020 20.15 – 22.00 Skype 

1 14.-15.11.2020 Heldagsmøde 
Repræsentantskabsweekend, Onboarding seminar 
& Udvalgsmøde, Brøndby 
Skal prioriteres 

 



2020-01-12/LKO, THB 

 

Antal hold i GPR konkurrencerne sæson 2019 
 
 
 

Konkurrence Mikro Mini 
Mono Mini 8-10 Mini 10-12 Pige Tweens Junior Senior fri Senior Total 

DM 1.rd/2.rd 13 8 10 19 14 6 10 9 6 95 

FM 2 1 2 4 2 0 2 1 0 14 

JM 1 8 3 6 4 3 3 4 0 32 

SM 11 4 5 11 8 3 5 4 6 57 

 
 
Antal hold i GPR konkurrencerne sæson 2020 
 
 
 

Konkurrence Mikro* Mini 
Mono Mini 8-10 Mini 10-12 Pige Tweens Junior Senior fri Senior Total 

DM 1.rd 10 15 10 16 13 15 8 13 9 109 

FM 4 2 0 3 1 2 2 1 1 16 

JM 4 6 4 7 3 8 2 5 2 41 

SM 8 9 6 7 8 6 4 7 6 61 

DM 2. rd 14 15 10 16 13 15 8 13 9 113 

* Frivillig deltagelse i alle konkurrencer. 
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Dagsorden URG møde 27/1: AGG instructors/coaches - how do we develop?
23/01/2020 08:00

Fra: Anette Hjermitslev Pedersen <anette_hj_pedersen@hotmail.com>
Til: "urg@GymDanmark.dk" <urg@gymdanmark.dk>, Anette Hjermitslev Pedersen
<anette_hj_pedersen@hotmail.com>, "lko@gymdanmark.dk" <lko@gymdanmark.dk>

Hej URG

Hermed svar fra det finske forbund vedr. uddannelse AGG instruktører.

Lad os se, om der er noget, vi kan bruge i DK.

1. afsnit omhandler længerevarende forløb med uddannelse/eksaminer, hvor 2. afsnit af mailen kunne være
interessant for os her og nu. (Other procedures to increase the competence of AGG coaches).

Hilsen
Ane�e

Fra: Heli Pekkala <heli.pekkala@voimistelu.fi>
Sendt: 17. januar 2020 14:05
Til: Ane�e_Hj_Pedersen@hotmail.com <Ane�e_Hj_Pedersen@hotmail.com>
Emne: VL: AGG instructors/coaches - how do we develop?
 
Dear Ane�e
 
Susanna forwarded your e-mail to me since I’m responsible of our coach educa�on. AGG is part of our educa�on
system and we also do some other competence development procedures.
 
Educa�on:

our educa�on system consists three levels:
level 1: star�ng level for all coaches

consists 5-8 modules depending on personal background, athletes agegroup and personal
aims and objec�ves
most of the courses are for all the coaches from different gymnas�cs disciplines
own courses for AGG coaches are “basics of AGG” and lowest level judging course (all the
coaches have to take part in it but they don’t have to do the exam)
no exams, coaches get forward by a�ending the courses

level 2: advanced level
own level 2 course for AGG coaches

learning process with three weekends and quite many tasks done in own club between
the weekends
dura�on about 100 hours
some smaller exams during the course; course is accepted when a coach a�ends all
the weekends and delivers all the tasks and does the exams well enough

level 3 and voca�onal qualifica�on: advanced special level
one year learning process with 7-8 weekends and lot of different kind of tasks between the
weekends
together with coaches from other gymnas�cs disciplines
consists voca�onal qualifica�on in coaching (professional coach degree)
common criteria for professional coaches and our own learning criteria have to be reached to
get the diploma of this level

 
Other procedures to increase the competence of AGG coaches:
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Educa�on is important part of coach development but we also organise and provide other procedures for
coaches, for example:

learning in training camps: we have quite many training camps for AGG gymnasts in different levels.
We always include some “educa�on” for coaches as a part of the camp (lectures, learning
conversa�ons, tasks etc.)
tutoring/mentoring: we have organised different kind of tutoring and mentoring processes for AGG
coaches during the years; this year we have tutoring process for children’s coaches (20 clubs and
about 100 coaches involved) and “young professionals” -process for coaches who are talented and
who are interested in working as a professional coach
learning materials: we have lot of material for coaches (videos, tools to support learning f.ex.
evalua�on, wri�en materials etc.)
learning in their own club: we encourage clubs to support coach development and some of the clubs
have really advanced systems for this
projects: we have had different kind of projects f.ex. couple of years ago we had AGG tour, where
our trainers visited almost 100 clubs and helped them with challenges and problems

 
I hope that this gives you an overall view of our system and procedures. If you have any ques�ons, please let me
know!
 
Best wishes
Heli Pekkala
Heli Pekkala  |  kehitysjohtaja 
Suomen Voimisteluliitto  |  Valimotie 10  | 00380 Helsinki
Puh.  gsm. 0400 303 077 |  Fax 09 5490 3399
heli.pekkala@voimistelu.fi
www.voimistelu.fi www.gymnaestrada.fi
Voimistelu liikuttaa! 

Heli Pekkala  | Development director

Finnish Gymnastics Federation | Valimotie 10 | 00380 Helsinki Finland 

gsm. +358 400 303077 

heli.pekkala@voimistelu.fi

www.voimistelu.fi

 

 
Ohjaajaklubi on nyt Voimisteluklubi
Sivustolta löytyy paljon materiaalia ohjaamisen ja valmennuksen tueksi.
Käy rekisteröitymässä Voimisteluklubin sivuille www.voimisteluklubi.fi
 

Lähe�äjä: Susanna Porola <susanna.porola@voimistelu.fi> 
Lähete�y: �istai 14. tammikuuta 2020 10.49
Vastaano�aja: Ane�e Hjermitslev Pedersen <Ane�e_Hj_Pedersen@hotmail.com>
Kopio: Heli Pekkala <heli.pekkala@voimistelu.fi>
Aihe: VS: AGG instructors/coaches - how do we develop?
 
Dear Ane�e;
 
Happy New Year!
 
I’m good and very happy to hear from you. I hope to see you in Finland World Cup I in Vantaa! 😊

mailto:heli.pekkala@voimistelu.fi
http://www.voimistelu.fi/
http://www.gymnaestrada.fi/
mailto:heli.pekkala@voimistelu.fi
http://www.voimistelu.fi/
http://www.voimisteluklubi.fi/
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I send this message to Heli Pekkala who is responsible Director of educa�on in our Federa�on. She can help you
with our coaches educa�on system.
 
BR
Susanna
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